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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The category of housing is a multifaceted and at the same time 

escalating issue. In this regard, the provision of housing for the 

low-income classes has a double complexity due to the greater 

vulnerability and lower ability of their users. Adopting a suitable 

policy requires a realistic understanding of the needs of users and 

their definition of desirable housing. Since the ideal housing is a 

relative concept that is defined abstractly, therefore, effective 

role-playing in this area requires knowing the mental frameworks 

of the users. Extracting housing indicators with a perceptual-

mental approach in order to identify the needs, expectations and 

priorities of low-income groups is the important goal of this 

research. For this purpose, grounded theory research method has 

been chosen. As a case study, the city of Bojnord, which is the 

center of one of the deprived provinces of the country and has 

faced the migration of various groups from low-income strata, 

has been selected. Summarizing the results showed that the users' 

concern was more about the residential environment, so that 75% 

of the codes in the form of 12 indicators were dedicated to this 

issue. Other codes are related to the residential unit and mostly 8 

indicators have been extracted. Allocation of these indicators to 

the four categories extracted from the theoretical foundations 

shows the priority of social aspects (41%) and physical aspects 

(35%) in evaluating the quality of residence. This research can be 

a basis for targeted housing planning for low-income groups 

based on the perceptual-mental approach in order to prioritize the 

real needs of users. 
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Extended abstract: 

Introduction 

The housing category is a multifaceted and at 

the same time intensifying issue. In this 

regard, the provision of housing for low-

income groups has a double complexity due to 

the greater vulnerability and lower ability of 

their users. Adopting a suitable policy requires 

a realistic understanding of the needs of users 

and their definition of desirable housing. Since 

the ideal housing is a relative concept that is 

defined abstractly and cultural desires, needs 

and economic conditions can have different 

definitions, therefore, effective role-playing in 

this field requires knowing the mental 

frameworks of the users. 

 

Methodology 

In order to extract indicators, a qualitative 

method of the grounded theory type has been 

chosen. This method was introduced in the 

criticism of methods arising from positivist 

thinking. In terms of theoretical principles, 

contextual theory is based on the social 

interpretivist paradigm. Since in this research 

specifically the viewpoints of the beneficiaries 

are desired, the extraction of indicators relying 

on the opinions of the beneficiaries (low-

income groups as target groups in policy 

making) has been considered. Considering the 

dual approaches of extracting residential 

satisfaction indicators, in this research, the 

indicators have been extracted from both the 

perspective of the expert-oriented approach 

and the psychological-perceptual approach. In 

the expert-oriented approach, based on the 

review of domestic and foreign researches, a 

set of indicators has been extracted, which can 

also provide the theoretical sensitivity required 

in the cognitive psychology approach. 

Based on this, a series of in-depth interviews 

have been conducted with residents and the 

analysis of these interviews has provided a 

basis for extracting indicators. In the 

following, the interviews were analyzed with a 

systematic coding method and central 

categories were determined. These core 

categories are finally refined and most of the 

indicators extracted from users' perspectives 

are presented. As a case study, the city of 

Bojnord, which is the center of one of the 

deprived provinces of the country and has 

faced the migration of various groups from 

low-income groups, especially after the 

establishment of North Khorasan Province in 

2013, has been selected. 

Results and discussion 
The results of the interviews conducted with 

the residents showed that they emphasize 

different aspects to describe the current 

conditions of their housing. In order to better 

analyze these features, they are classified into 

two categories: housing indicators and 

residential environment indicators. Most of the 

indicators extracted from the interviews were 

in the residential environment group, and it 

was significantly more common than the other 

group. A total of 12 subcategory indicators of 

residential environment quality have been 

identified. In general, 75% of the codes were 

related to this group of these indicators. 

Among them, the most important issue has 

been related to access to public services. 

Considering that the investigated samples 

include the target neighborhoods of the 

housing provision programs for low-income 

groups in the city of Bojnord, and these 

neighborhoods often have significant 

deficiencies in terms of access to services. 

Neighborhood safety and access to public 

transportation are closely followed. Peace of 

the neighborhood and access to urban centers 

are two other indicators that are very frequent. 

Therefore, it can be stated that these items are 

among the most important indicators with 

higher priority. 

In the field of housing and the quality of 

residential units, a total of 8 indicators have 

been identified, which account for 25% of the 

frequency of codes. According to the 

frequency of the codes of the sub-set of 

indicators, it can be stated that the cultural 

compatibility of the residents is in the first 

rank and the ability to pay housing costs is in 

the second rank. Responding to the residential 

needs of the residents and the strength of the 

buildings are also among the other indicators 

with higher relative frequency. 

Summarizing the results showed that the users' 

concern was mostly about the residential 

environment, so that 75% of the codes in the 

form of 12 indicators were dedicated to this 

issue. Other codes are related to the residential 

unit and mostly 8 indicators have been 

extracted. Allocation of these indicators to the 

four categories derived from theoretical 

foundations shows the priority of social 
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aspects (41%) and physical aspects (35%) in 

evaluating the quality of residence. 

 

Conclusion 
Reviewing the theoretical literature shows the 

consensus on the necessity of abandoning one-

dimensional and quantitative perspectives in 

the evaluation of housing quality, which can 

be seen in the consideration of qualitative 

aspects and subjective indicators in this field. 

Nevertheless, the expert-oriented approach is 

still considered the dominant approach in 

assessing housing quality. Researches based 

on subjective approaches have shown that 

relying on the views of residents and their 

lived experience can lead to different 

indicators. This distance between the expert-

oriented views and the indicators derived from 

the living experience of the residents has also 

become a controversial topic in the world 

literature, and researchers have pointed out the 

gap between these views. While researches 

based on expert-oriented approaches lead to a 

wide range of indicators in different aspects, 

researches based on the perceptual-mental 

approach lead to a brief and selected set of 

indicators that from the perspective of the 

residents in Assessing the desirability and 

quality of housing has been the most 

important. 

Therefore, it is better to pay attention to the 

perceptual-mental approach in housing 

programs in addition to the usual procedures to 

understand the expected needs and priorities of 

the beneficiary groups. Identifying these 

things helps to direct investments towards the 

most important priorities and in this way, in 

addition to providing a higher level of 

satisfaction, targeted use of limited resources 

is also carried out. 
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حال تشدید شونده است. در این راستا تأمین مسکن ای چندوجهی و درعینمقوله مسکن مسئله
ها پیچیدگی برداران آنتر بهرهپذیری بیشتر و توانایی پاییناقشار کم درآمد با توجه به آسیب

برداران و گرایانه نسبت به نیاز بهرهمستلزم شناخت واقعمضاعفی دارد. اتخاذ سیاست مناسب 
که مسکن مطلوب مفهومی نسبی است که ها از مسکن مطلوب است. ازآنجاییتعریف آن

آفرینی موثر در این حوزه مستلزم شناخت شود لذا نقشصورت انتزاعی تعریف میبه
ذهنی -با رویکرد ادراکی های مسکنبرداران است. استخراج شاخصهای ذهنی بهرهچارچوب

های کم درآمد، هدف موردتوجه این های گروهمنظور شناسایی نیازها، انتظارات و اولویتبه
شده است. نمونه موردی، ای انتخابپژوهش است. بدین منظور، روش تحقیق نظریه زمینه

مختلف از های های محروم کشور بوده و با مهاجرت گروهشهر بجنورد که مرکز یکی از استان
بندی نتایج نشان داد که دغدغه شده است. جمعاقشار کم درآمد مواجه بوده، انتخاب

 12درصد کدها در قالب  75ای که گونهبرداران بیشتر در خصوص محیط مسکونی بوده بهبهره
یافته است. سایر کدها مرتبط با واحد مسکونی بوده و در شاخص به این موضوع اختصاص

بندی چهارگانه مستخرج ها به دستهشده است. تخصیص این شاخصاستخراجشاخص  8غالب 
درصد( در  35درصد( و کالبدی ) 41های اجتماعی )دهنده اولویت جنبهاز مبانی نظری نشان

ریزی هدفمند مسکن تواند مبنایی برای برنامهارزیابی کیفیت سکونت است. این پژوهش می
دهی به نیازهای واقعی منظور اولویتذهنی به-رد ادراکیهای کم درآمد مبتنی بر رویکگروه
 برداران باشد.بهره
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 134     ...                                                   کم درآمد یهامسکن گروه یهاشاخص یبندتیو اولو ییشناساو همکاران /  یالحسابیعل

 مقدمه

بر اجتماعات  تواندمیمختلف  هایجنبهکه از  آیدمییکی از نیازهای پایه و اساسی در جوامع شهری به شمار  عنوانبهمسکن 

باالی  هایدهک. مهم مطرح است هایدغدغهیکی از  عنوانبه درخور سکونتمسکن مناسب و  تأمین لذاانسانی اثرگذار باشد. 

 ترینمناسبو این امکان را دارند تا  خوددارندنیازهای سکونتی  تأمین درآمدی جامعه آزادی عمل و قدرت انتخاب باالیی در

محدودتری را پیش  هایگزینهاقشار کم درآمد قدرت انتخاب و  کهدرحالیخود انتخاب نمایند.  هاینیازمندیمسکن را با توجه به 

 تأمیناست. با توجه به اینکه این اقشار توان  دشوارتر هاآنلذا امکان تغییر شرایط و دستیابی به شرایط مطلوب برای  رودارند

 هادولتاصلی  هایرسالتمسکن مناسب برای اقشار کم درآمد در شمار  تأمیننیازهای خود در بازار آزاد را ندارند لذا موضوع 

 تجربهشی از نا توسعهدرحالدرآمد در کشورهای  کم هایگروهمشکل مسکن  قرار دارد. یافتهتوسعهدر جوامع کمتر  خصوصبه

شهرنشینی سریع و مداوم است که پیامد رشد جمعیت و مهاجرت از نواحی روستایی به نقاط شهری است. به همین دلیل، 

درآمد شهری  کم هایگروهاستطاعت برای  ، بیشتر از سایر نقاط شهری با تقاضای مسکن قابلتوسعهدرحالشهرهای کشورهای 

  .(Golubchikov,2012:60) مواجه هستند

را ناگزیر از  هادولتکم درآمد،  هایگروه خصوصبه هاگروهنیازهای تمامی  تأمینناکارآمدی بازار رسمی زمین و مسکن در 

 ریزیبرنامهنیازهای مسکن موجب اهمیت یافتن  تأمینورود به این عرصه نموده است. شدت بحران مسکن و منابع محدود در 

 زمینه شده است.در این  گرایانهواقعو سنجیده 

بایستی  بخشیکیفیتلذا دغدغه  باشدمیکم درآمد  هایگروهمسکن مطلوب  تأمین درنهایت هادولتهدف اصلی  کهازآنجایی

است که کمبود توجه به مسکن  شدهپذیرفتهدولت لحاظ شود. امروزه این دیدگاه  هایسیاستاز  ناپذیرجداییبخشی  عنوانبه

به  توجهیبی. لذا پیامدهای (Emmanuel, 2011:484)درآمدی پایین، کیفیت زندگی شهری را کاهش داده است  هایگروه

 قرار داده بلکه بر کل جامعه شهری نیز اثرگذار است. تأثیرکم درآمد را تحت  هایگروه تنهانه هاگذاریسیاستکیفیت مسکن در 

 بردارانبهره عنوانبهکم درآمد  هایگروهنیازهای سکونتی  گرایانهواقعاخت مسکن مناسب، شن تأمینبنیادین  هایگامیکی از 

مسکن است. بایستی توجه داشت کیفیت سکونت مفهومی انتزاعی بوده و توسط  تأمیندولتی  هایبرنامهو  هاسیاستنهایی 

 هایخواستهسکن قابل استطاعت و توجه این موضوع در بازنمایی مفهوم م. شودمیمتفاوتی ادراک  صورتبهمخاطبان مختلف 

همگن  ایانگارهبه  آن راکه  انگارانهساده هایبرداشتبیرونی و  هاینگاهکم درآمد نیز بسیار مهم قلمداد شده است و  هایگروه

هدف  هایگروهبه نیازهای واقعی  توجهیبی( 2018) 1مونکونن(. 2020lik et al, aMاست ) شدهمعرفی زاآسیب دهدمیتقلیل 

بازنمایی نادرست  به اتالف منابع منجر شود. تواندمیمسکن معرفی نموده است که  ریزیبرنامهجدی در  هایآسیبرا از 

است و محققان  شدهمعرفیموانع مهم در این زمینه  ازجملهکم درآمد شهری به یک عنوان یک گروه همگن نیز  هایگروه

(. Talocci & Boano, 2018: 1) انددادهذهنی هشدار  هایقالبتحمیل  جایبه یانهگراواقع هایدیدگاهنسبت به لزوم اتخاذ 

یکسان  هایدیدگاه هرگونهاز روابط اجتماعی  مندیبهرهسطح برخورداری و قدرت و  واسطهبهتنوع باالی داخل این گروه نیز 

و تغییر در  گراییاثباتگرفتن از تفکر  بافاصلهاخیر  هایدههلذا در (. Wang et al, 2020) نمایدمی انگاریساده بهمحکومنگر را 

ذهنی  هایچارچوبو ذهنی معطوف گردیده است. در این رویکردها، واکاوی  ادراکیبه رویکردهای  تریگستردههنجارها، توجه 

و نیازها یکی  هاخواستهسایی این شنا .آیدمیبه شمار  هاخواستهبرای شناخت نیازها و  اتکاقابلمبنایی  عنوانبههدف  هایگروه

 Liuشده است ) برشمرده توسعهدرحالدر کشورهای  خصوصبهپایدار به مسئله مسکن  هاییپاسخاولیه در مسیر ارائه  هایگاماز 

& Ong, 2021.)  

برای  هاآنتبیین نمود و از  گرایانهواقع ایشیوهمسکن مطلوب را به  هایشاخص توانمی هاخواستهبا شناسایی این نیازها و 

این کم درآمد بهره برد.  هایگروهمسکن  تأمین هایپروژهو اقدامات اجرایی در  گیریتصمیم، تصمیم سازی و ریزیبرنامه

                                                           
1 . Monkhonen 
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و  ورانبهرهبدون در نظر گرفتن دیدگاه  هاپروژهمسکن مغفول واقع مانده است و  ریزیبرنامهدر نظام  تاکنونموضوعی است که 

و  شدهتأمینباعث جدایی و ایجاد فاصله میان مسکن  تواندمی. این دیدگاه انداجراشدهو  ریزیبرنامهنگاهی از باال به پایین با 

تجربه زیسته ساکنان مسکن مبدل شود.  تأمین هایبرنامهشده و به مانعی در حصول به اهداف  وربهره هایگروهمسکن مطلوب 

 است قرارگرفتهپوشش دادن به این شکاف مور توجه  هایشیوهیکی از  عنوانبهمسکن  هایبرنامهو توجه به زمینه و بستر 

(Croese et al, 2016:242.) تا به  کندمی، این امکان را فراهم شدهعرضهمبتنی بر تجربه مردم از کیفیت مسکن  هایتحلیل

و  گرایانهواقعلذا امروزه اتخاذ رویکردهای (. Baker & Lester,2017:146) یافتدستاز وضعیت مسکن  گرایانهواقعشناختی 

مسکن با انتظارات جامعه هدف  تأمین هایبرنامهنمودن  راستاهمپوشش این شکاف و  منظوربهبا جامعه هدف  ریزیبرنامه

 .اندقرارگرفته موردتوجه

به شمار روستایی  هایسکونتگاهشمار باالیی از  استانی محروم و دارایاست که  استان خراسان شمالیمرکز شهر بجنورد 

ایزدی و ) .آیدمیبه شمار  مسکنبخش وضعیت  بندیسطحکشور از  هایاستان ترینمحروماین استان یکی از . آیدمی

درآمدی  هایگروهمهاجران روستایی از  خصوصبهاز گذشته در معرض جریان ورود مهاجران  شهر بجنورد (.1394همکاران،

مواجه با شمار باالی مهاجران مرکز استان شدت یافته است.  به جایگاهپایین بوده است که این روند پس از ارتقا این شهر 

شده است تا مشکل مسکن موجود در بازار زمین و مسکن موجب  هایمحدودیتکم درآمد و  هایگروهمهاجران از  خصوصبه

مختلفی برای پاسخ به  هایپروژهبرای اجرای  دولتاین وضعیت منجر به تالش همواره معضلی مهم در این شهر به شمار آید. 

و  ریزیبرنامهمخاطبان  هایخواستهبا تعریف بیرونی و نگاه از باال به پایین نسبت به نیازها و  غالباًکه  این نیازها شده است

کم درآمد پرداخته  هایگروهمسکن مطلوب  هایویژگی. در این پژوهش سعی شده است تا از زاویه دیگری به بررسی اندهاجراشد

 مسکن فراهم آورد. تأمین هایبرنامههدف در  هایگروهواقعی  هایخواستهاست تا بتواند مجالی برای تجلی ترجیحات و 

 

 مبانی نظری

 کم درآمد هایگروه مسکن مطلوب از دیدگاه

مبدل شده است.  ینظر اتیمورد وفاق در ادب یبه موضوع یزندگ تیفیسکونت و ک تیفیک میمفاه انیو ارتباط م یاثرگذار

 اریساکنان بس یزندگ تیفیدر ک آن رانقش  بالطبعخانوارها،  یمختلف زندگ هایجنبهمحققان با توجه به نقش اثرگذار مسکن در 

رابطه عمیقی  روازاین .نمایدمییک سرپناه بوده و محلی برای سکنی گزیدن خانوارها فراهم از مسکن فراتر . انددانستهبرجسته 

 شدهمعرفیزندگی  هایجنبه ترینارزندهیکی از  بخشرضایتدسترسی به اقامتگاهی  زندگی وجود دارد. باکیفیتمیان مسکن 

 ,Streimikiene) است قرارگرفته موردتوجهای زندگی افراد به استاندارده دهیشکلعنصری مهم در  عنوانبهاست و 

 شده است شانزندگیعاملی اثرگذار در میزان رضایتمندی افراد از  عنوانبهنقش مسکن و شرایط محیطی آن (. 2014:140

(Wastaway,2006). 

. داندمیآن را واجد تأثیرات بسزایی بر رفاه و رضایتمندی ساکنین  هایویژگیمحققانی است که مسکن و  ازجملهبرت نیز 

برای ایجاد و ارتقا حس  هاییفرصتاو مسکن باید امن و راحت بوده، فضا کافی برای افراد داشته، قابل استطاعت بوده،  ازنظر

واحد سکن در معنای واقعی فراتر از م (.Bratt,2002:13-26آورده و آرامش را برای ساکنین خود فراهم آورد ) به وجودافراد 

مسکن قابل استطاعت نیز از  .شودمیو کیفیت سکونت از پیوند مسکن و محیط مسکونی مطلوب حاصل  شدهتعریف مسکونی

 & Liu) شوداقتصادی به فراموشی ابعاد کیفی در تعریف این مفهوم منجر  هایجنبهاین دیدگاه مستثنی نیست و نباید غلبه 

Ong, 2021.) 

. انددادهقرار  موردتوجهدر پژوهشی با محوریت کیفیت سکونت، مفهوم مسکن مطلوب را ( 1398)و همکارانش  پور دهقان

امروز . گیرددر برمیو ادراکی و اجتماعی را نیز  شناختیروانفیزیکی، مجموعه از ابعاد ذهنی،  هایجنبهمسکن مطلوب فراتر از 
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زیرا محیط مسکونی یکی از  آیدمیاز موضوعاتی مهم در روانشناسی محیطی به شمار  هانآرابطه میان مردم و محیط مسکونی 

(. همین موضوع مبنایی برای گرایش به 727: 1398در سرگذشت بشری است )معمری و همکاران،  هامحیط ترینبرجسته

 فراهم نموده است. ادراکیرویکردهای 

 هایخواستگاهها متناسب با ارموضوعی ذهنی بوده و برای خانو مسکونی مطلوبمسکن و محیط که بدان اشاره شد،  طورهمان

 تأمین باهدفمسکن  تأمین هایپروژهتعاریف متفاوتی داشته باشد. با توجه به اینکه  تواندمیفرهنگی، نیازها و شرایط اقتصادی 

از اهمیت  هاطرحنهایی این  ورانبهره عنوانبه هاوهگر، شناسایی نیازها و انتظارات این شوندمینیاز خانوارهای کم درآمد اجرا 

و  هاطرحکم درآمد که مخاطبین اصلی  هایگروه مسکن برخوردار است. هایریزیبرنامهو  هاگذاریسیاستباالیی در 

نیازهای  تأمینآن دسته از خانوارهایی هستند که در بازارهای رسمی زمین و مسکن قادر به ، آیندمیدولتی به شمار  هایبرنامه

 تأمین هایبرنامهکیفی در  هایجنبهبه  هادولتتوجه  .باشندنمیاز کیفیت سکونت  قبولقابلدستیابی به سطحی  بالطبعخود و 

فیزیکی را  هایجنبه تأمیناز  تروسیع هایحوزهبلندمدت در  ی از کیفیت سکونت، اثراتقبولقابلسطح  تأمینبا  تواندمیمسکن 

دولتی  هایبرنامهو  هاطرحمخاطبین  بندیدسته رغمعلی (.Malik & Roosli, 2022هدف تشویق نماید ) هایگروهدر زندگی 

یکسان از نیازها، ترجیحات  هایبرداشتکم درآمد، بایستی توجه داشت که این گروه همگن نبوده و نبایستی  هایگروهبا عنوان 

 داشت. هاآن هاخواستهو 
 

 مسکن هایشاخصشناسایی رویکردهای 

کیفی و کمی مسکن در تبیین مسکن مطلوب  هایجنبه، امروز همراهی همگام با سیر تحوالت در رویکردها نسبت به مسکن

با توجه به مسکن مبدل شده است.  ریزیبرنامهبه مسکن و محیط مسکونی به موضوعی مورد وفاق در ادبیات  زمانهمو توجه 

رویکردهای  دودستهبه  مسکن هایشاخصدر زمینه شناسایی رویکردهای موجود  طورکلیبهصورت گرفته،  هایبررسی

 است. شدهدادهو در ادامه توضیح  بندیطبقهادراکی  -شناختیروانکارشناس محور و رویکردهای 

 محور: ارشناسک دگاهیالف( د

همین نقشی که برای  واسطهبهو  گیردمی قرار مربوطه ماتیتصم و هابررسی یتمام یمبنا ارشناسان،ک نظرات دگاهید نیا در

در  شدهانجام هایپژوهش( با مرور 2018مونکونن )است.  شدهواقع موردنقد ایگسترده صورتبه شدهگرفتهکارشناس در نظر 

اهمیت  درنهایت و نموده است بندیجمعرا به شرح ذیل  هاروشدلیل عمده جهت ناکارآمدی این ، سه 1980و  1970 هایدهه

 مسکن توصیه نموده است. ریزیبرنامهیک الزام در نظام  عنوانبهی خالقانه و عبور از رویکردهای سنتی را هاروش

 است. نشده یونتکس طیمح واقعی تیفکی در تأثیرگذار عوامل از یجامع ستیل ییشناسا به منجر مطالعات نیا 

 یحت کهطوریبهگر یدیک با ... و ابعاد نیا بندیگروه ط،یمح تیفکی یاساس ابعاد تیماه تعداد، در متخصصان نظراتفاق عدم 

 .است ردهک عنوان را یمختلف نظرات متفاوت هایزمان در ارشناسک یک

 را الزم توافق طیمح تیفکی کنندهتعیین عوامل یرو بر غیرمتخصص مردم و ارشناسانک ،یلک لکش در هک است شدهثابت 

 .(Monkonen,2018) است شدهمطرح عامل ترینمهم عنوانبه عامل نیا. ندارند

 ارشناسک ردیکرو بر اساس یطیمح تیفکی سنجش هایمؤلفه هک است آن از کیحا آمدهدستبه جینتا هک است یحال در نیا

 سال در مارانز و نگیالنس(. Van poll,1997)دارند  یمک نان( شباهتکارشناسان )ساک ریغ منظر از حاصله هایسنجش با محور

 واحد از نانکسا هایارزیابی یپاسخگو یگیهمسا واحد هایویژگی یرو بر زانیر برنامه هایارزیابی هک افتندیدر 1969

سازنده  هایمؤلفه( برداشت یکسانی از کیفیت محیط و رجوعاربابان )یو مشتر زانیر برنامه هک گرفتند جهینت و نبوده یگیهمسا

رضایتمندی خانوارهای کم  کنندهتعیین متغیرهایشناسایی  باهدفکه  1972سال  در ن مطالعه دیگریی. همچناندنداشتهآن 

د دارد. نتایج مقایسه میان میان دیدگاه ساکنان و کارشناسان وجو ایبرجستهدرآمد از مسکن انجام شد نیز نشان داد که تفاوت 



 1401 تابستان، 2 ، شمارۀ10، دورۀ شهری  ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهشمجله                                                                137

ویژگی اول  11بود با آنچه توسط محققان فهرست شده بود نشان داد که تنها  شدهگردآوریکه از دیدگاه ساکنان  متغیرهایی

 .اندبودهفاقد اهمیت  هاآنویژگی از  30و باقی  اندشده یتلق مهم اریبس عوامل عنوانبه نکسا مخاطبان از یمین از شیتوسط ب

(Carp et al,1976)  ادراکدر ارزیابی وضعیت مسکن و سنجش  گرایانهواقعچنین مطالعاتی در کنار اقبال نسبت به رویکردهای 

جدید نیز  هایپژوهشاین موضوعی است که در  مسکن گردید. هایشاخصتحوالتی در مطالعه و بررسی  ساززمینهساکنان 

مسکن  ریزیبرنامهرا عاملی برای اتالف منابع در  گرایانهواقع ه به رویکردهای( عدم توج2018بوده است. مونکونن ) موردتوجه

ذهنی و اتکا به رویکردهای کارشناس محور هشدار  هایقالب( نسبت به تحمیل 8201) 1معرفی نموده است. تلوچی و بوانا

 .اندداده

 ادراکی: -روانشناسی دگاهیدب(  

اخیر حوزه  هایپژوهشدر  موردبحثمناسب برای سنجش آن، از موضوعات  هایشیوهو انتخاب  ورانبهرهکیفیت زندگی 

به نیازهای  توجهیبیاست و به دلیل  شدهتعریفبا نگاهی از باال به پایین و بیرونی  غالباًمسکن است. مقوله کیفیت سکونت 

رویکردهای جدیدی که در این زمینه مطرح  (.Monkkonen, 2018: 168) اندقرارگرفته موردانتقادهدف  هایگروهواقعی 

مبتنی بر  هایتحلیل. اندنمودهاز وضعیت مسکن را پیشنهاد  هاآن هایبرداشتمخاطبین واقعی و  هایدیدگاههستند، توجه به 

 یافتدستاز وضعیت مسکن  گرایانهواقعتا به شناختی  کندمی، این امکان را فراهم شدهعرضهتجربه مردم از کیفیت مسکن 

(Baker & Lester,2017:146).  و محیط  ینومسک واحد رویکرد پیشین، دیدگاه ساکنان نسبت به برخالفدر این دیدگاه

مسکن در مرکز توجه قرار دارد. بنیاد این رویکرد بر اثرپذیری متقابل فرد و محیط واقع  هایشاخصمسکونی در تدوین و ارزیابی 

است که در آن فرد و محیط در  شدهتعریفیک رابطه متقابل  عنوانبهین رابطه . ا(Altman and Rogoff,1987است )

و  گذارندمیط زندگی خود اثر یمثال مردم بر مح طوربه. پذیرندمیمتقابل اثر  صورتبهو  اثر گذاشتهفرایندی تعاملی بر یکدیگر 

قرار  تأثیر. از سوی دیگر، شرایط بد محیطی، جمیعت ساکن را به شکل منفی تحت شودمیط ین امر منجر به تنزل کیفیت محیا

 .دارد قرار نیمخاطب یطیمح کادرا متفاوت سطوح هیپا بر ردیکرو نی. ادهدمی

 یک یرو بر را شانفعلی یونتکس طیشرا هک شودمی خواسته مخاطبان از غالباً، شودمیدر مطالعاتی که با این رویکرد انجام 

 دهندگانپاسخ هایپاسخآماری  وتحلیلتجزیه .نندک یابیارز رودررو مصاحبه ای و پرسشنامه توسط تیفکی هایویژگی از مجموعه

مسکونی با توجه به کیفیت  هایویژگییا  هاشاخصکیفیت محیط و یا ارزیابی اهمیت نسبی  هایشاخصشناسایی  باهدف

 ,Van poll)مهم محیط مسکونی است  هایویژگی، شناسایی هابررسی. هدف اصلی این گیردمیمحیطی درک شده صورت 

 ورانبهره ادراک انتزاعی نگری نسبت بهکارشناس محور با توجه به  هایدیدگاهاظهار داشت  توانمی طورکلیبه (.1997:18

است. در این دیدگاه توجه  ادراکیرویکردهای گرایش به  دهندهنشانسیر تحول مطالعات کیفیت سکونت  .اندشدهواقع موردنقد

 هامؤلفهبه تعامالت عاطفی فرد ناظر با محیط مورد مشاهده و نیز خصوصیات کالبدی و عینی محیط قائل هستند. این  زمانهم

برای شناسایی کیفیت مسکن  اتکاقابلند بستری توانمیعینی یا ذهنی نداشته و جنبه یقینی و قطعی نداشته و  مطلقاًماهیتی 

، بلکه برای ساکنان نیز نقش فعالی در فرایند ارزیابی نمایدمیالزم به ذکر است این رویکرد نقش محقق را نفی نفراهم آورند. 

 قائل است.

 :نظریدر ادبیات  ارزیابی رضایتمندی مسکن هایشاخصمعیارها و -3

مختلف  هایبندیطبقهو  هادیدگاهتنوع  دهندهنشانمختلف  هایپژوهشدر  موردبررسی هایشاخصمرور معیارهای و 

 اثرگذار در وضعیت مسکن باشد. هایمؤلفهگسترده بودن  دهندهنشان تواندمیدر این زمینه است که  مورداستفاده

و همکاران،  انیعیرف - 1388 ،و شیخی یکمل-1384 ی،زیعز) مسکن ریزیبرنامهداخلی  هایپژوهش از تعدادیدر این بخش 

، دیگرانآشوری و  -1397کریمی بنه خلخال و همکاران، - 1396صابری فر و جنگی، -1396رحمتی و همکاران،  قائد -1393

                                                           
1  .Talocci & Boano 
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، اندداشته ارزیابی مسکن هایشاخصمعیارها و شفاف و مشخصی در زمینه  گیریجهت( که 1401آزاده و ابی زاده،  -1400

 .اندقرارگرفته موردبررسی، هاشاخص بندیجمع منظوربهحساسیت نظری محقق  تأمینجهت 

آشوری و حبیبی مسکن پرداخته است توسط  هایشاخص بندیطبقهبه موضوع  اخیر هایسالی که در هایپژوهشیکی از 

در این  توجهقابل. نکته  مسکن مؤثر بوده مندیمسئلهبر ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  معتقدند هاآن، شدهانجام

 (225، 1400حبیبی، آشوری و )مسکونی قابل استطاعت است.  کمی و کیفی هایشاخصپژوهش توجه ویژه به 

 سنجش میزان رضایتمندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر، مورد»رفیعیان و همکاران؛ در پژوهش خود تحت عنوان 

برای سنجش دیدگاه و  هاآنو از  انددادهقرار  موردتوجهمسکن را منظری متفاوت  هایشاخص، «شناسی مهر شهر زاهدان

عزیزی در (، 143: 1393رفیعیان و همکاران، ) اندبردهمحل سکونت خود بهره رضایت از کیفیت نظرات ساکنان نسبت به 

انجام داده است به روند تحوالت  «رانیدر ا یمسکن شهر هایشاخص یو دگرگون گاهیبر جا یلیتحل»ی با عنوان پژوهش

 .(25: 1384)عزیزی،  را متأثر از عوامل بیرونی و درونی دانسته است هاآنمسکن در کشور پرداخته است و  هایشاخص

است. در  شدهانجامطوالنی داشته و مطالعات متعددی در این زمینه  ایسابقهکیفیت سکونت و ارزیابی آن در مطالعات جهانی 

حساسیت  تأمینارزیابی کیفیت مسکن مطابق دیدگاه کارشناس محور و همچنین  هایشاخصاستخراج  منظوربه این پژوهش

 بندیطبقهو  بندیجمعو مبنایی برای  موردبررسی شدهانجامبرخی از مطالعات جامع  ادراکی، شناسیرواننظری مطابق دیدگاه 

ارائه نموده، گزارشی است که در سومین اجالس  هاشاخصنابع مرجع که فهرستی مبسوط از یکی از م است. قرارگرفته هاشاخص

 پیشنهادشدهمسکن  هایسیاست آمیزموفقیتبرای اجرای  هاشاخصاز  ایمجموعه( منتشر شد. در این گزارش 2015هبیتات )

در  توجهقابلاست. نکته  شدهبندیطبقه 2معطوف به فرایند هایشاخصو  1معطوف به محصول هایشاخص دودستهاست که در 

است. یکی دیگر از این  هابرنامهنتایج حاصل از اجرای  گرایانهواقعجامعه و ارزیابی  هایواقعیتبر لزوم توجه به  تأکیداین سند، 

ص را شامل شاخ 721از  ایمجموعهاست که  شدهارائه 2008در سال  3نهاد ملی مسکن قابل استطاعتمبسوط توسط  هاگزارش

مسکن، مجموعه گزیده  هایسیاستو  هابرنامه، هاپژوهشدر  غالباً هاشاخصاین دامنه گسترده و متنوع از  رغمعلی. شودمی

توسط است که  ایمطالعهدر این زمینه  توجهجالب هایپژوهش. یکی از این گیردمیمسکن مبنا قرار  هایشاخصگراتر از 

تمرکز  بااست. در این پژوهش  شدهانجامکلیدی موثر بر مسکن  هایشاخص( با تمرکز بر شناسایی 2018) 4افوالبی و همکارانش

 است. شدهارائهفرهنگی، اقتصادی و نهادی -، اجتماعیمحیطیزیست هایزمینهدر  هاشاخصاز  ایمجموعهبر مسائل کلیدی، 

. اندپرداختهارزیابی کیفت سکونت  هایشاخصو معرفی  گزینشبهبا مبنا قرار دادن پارادیم توسعه پایدار  متعددیمطالعاتی 

را برای سنجش کیفیت سکونت  هاشاخصاز  ایمجموعهابعاد کالبدی، اقتصادی و اجتماعی  با اتکا به( 2002) 5سیرجی و کرنل

مجموعه  7های اجتماعینظریه سازمانبر مبنای ( 7020) 6مکارانشرید و ه. اندنموده دهیسازماندر واحدهای همسایگی 

خود در زمینه  هایبررسیفرهنگی، اقتصادی و نهادی را مبنای -را در ابعاد زیست محیط، اجتماعی هاشاخصاز  تریمتنوع

را  هاشاخصاز معیارها و  ایمجموعهنیز با رویکردی مشابه ( 2008) 8ینستون و مونتسرات. وانددادهکیفیت سکونت قرار 

در این پژوهش توجه به ترجیحات ساکنان نسبت به مسکن و محیط مسکونی خودشان است.  توجهقابل. نکته اندنمودهشناسایی 

ابعاد  خصوصبهمختلف  هایجنبهبه  زمانهمتوجه  هاپژوهشویژگی بارز این است.  توجهقابل هاپژوهش درمجموعه اینآنچه 

 نگری در عین گزیده گرایی است. بعدیتکو اجتناب از مسکن  محیطییستزاجتماعی و 

                                                           
1 . Outcome indicators 

2 . Process indicators 

3  . National Affordable Homes Agency (NAHA) 

4 . Afolabi et al 

5 . Sirgy and Cornwell 

6 . Rid et al 

7 . socialinstitutions 
8 . Winston and Montserrat 
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است. در میان محققان وفاق نظری در خصوص توجه ویژه  شدهانجامکم درآمد  هایگروهی نیز با تمرکز بر مسکن هایپژوهش

 هاگروهخاص این  هایویژگی( با تمرکز بر 2011امانوئل )از مخاطبین مسکن وجود دارد.  شدهراندهبه این گروه به حاشیه 

کمی و کیفی مسکن  هایشاخصاز  ایمجموعهسطحی حداقلی از مطلوبیت مسکن به معرفی  تأمینقدرت پایین در  خصوصبه

به  توانمیتماعی قرار داده و اظهار داشته است که با تقویت کلیت اج تأکیداجتماعی را مورد  هایجنبهپرداخته است. این محقق 

 کم درآمد در لیتوانی هایگروهبه بررسی کیفیت سکونت ( 2014) 1استریمکینبهبود کیفیت مسکن این اقشار کمک نمود. 

قرار داده  هاشاخصشرایط زمینه را مبنای گزینش  طورهمینبیرونی و  هایمحدودیتاز  ایمجموعهاین محقق پرداخته است. 

سنجش  منظوربهرا  هاشاخصاز  ایمجموعهبا توجه به ابعاد کیفیت مسکن، محیط مسکونی و بار مالی مسکن  درنهایتاست و 

 بعدیتکبر اجتناب از حداقل گرایی و  تأکید(، با 2013) 2مولینر و مالینهمعرفی نموده است. کیفیت سکونت ساکنان در جامعه 

و  محیطیزیستفرهنگی، -توجه به هر چهار بعد اقتصادی، اجتماعی کم درآمد،  هایگروهنگری در ارزیابی کیفیت مسکن 

 .انددادهقرار  موردتوجهکالبدی را 

 هایشاخصجدیدتر به  هایپژوهشمحققان در  دهدمینشان  صورت گرفته هایبررسینتایج حاصل از مطالعات و  برآیند

و هر دو سطح را در تبیین مسکن مطلوب اثرگذار  اندداشتهمسکن در هر دو سطح واحد مسکونی و محیط مسکونی توجه 

اقتصادی،  هایجنبهمسکن در  هایشاخصچهارگانه  بندیطبقه رسدمیبه نظر . از دیدگاهی دیگر و به لحاظ محتوایی انددانسته

ه با رویکردهای مطالعات در این حوزه قلمداد نمود ک برآیند عنوانبه توانمیرا  محیطیزیستاجتماعی و فرهنگی، کالبدی و 

 ه است.گردید بندیجمع 1نتایج حاصل از این مطالعات در جدول شماره جدید مطرح در این زمینه نیز سازگار است. 
 

 ارزیابی کیفیت مسکن هایشاخص .1جدول 

بندیطبقه هاشاخص   منبع 

ی
 کالبد

  درصد واحدهای مسکونی
 برخوردار از تسهیالت مسکن

  هایشیوهاستفاده از مصالح و 
 ساخت نوین

  نوع مصالح مصرفی در اسکلت
 بنا

 تعمیر و نگهداری موثر و بهنگام 

  درصد واحدهای مسکونی
 نیازمند تعمیر اساسی

 قدمت بنا و عمر ساختمان 

  با  شدهاستفادهتناسب مصالح
 وهوای محیطآب

 نسبت مساکن بادوام 

  نوع مصالح ساختمانی و الگوی
 ساخت

 و  طرح فضا، شکل و ابعاد آن
 طرح ساختمان

 تراکم ساختمانی 

 آزادی انتخاب در الگوهای مسکن 

 سطح اشغال 

 دسترسی به بالکن، تراس و حیاط 

 تناسب طرح با نیازهای خانوار 

  رعایتتت اصتتول پدافنتتد غیرعامتتل در طراحتتی بنتتا و
 مسکونی هایمحوطه

  هاآناندازه فضاهای مختلف و ارتباط مناسب 

 مندی تمام واحدها و یابی درست برای بهرهمکان
 از نور خورشید هاآنفضای باز میان 

 فضای مناسب برای پارک خودرو وجود 

 سهولت ورود و خروج به واحدهای مسکونی 

  تبعیت از ضوابط و مقررات ساختمانی و برخورداری
 از مجوزهای قانونی

  ،1393رفیعیان و همکاران 

  ،1384عزیزی 

 1396و همکاران،  قائد رحمتی 

  ،1400مرصوصی و همکاران 

 Streimikiene, 2014 
 NAHA2008 

 Hussey et all, 2018 

ی
صاد

 اقت

  نوع مالکیت و نحوه تصرف
، ایاجارهواحد مسکونی )رهنی/ 

 مجانی/ در برابر خدمت، ملکی(

 غیررسمی بودن مسکن 

 میزان مسکن غیرمجاز 

  نرخ قابلیت استتطاعت مستکن استتیجاری در بتازار
 رسمی

 نسبت وام مسکن به و  نحوه بازپرداخت وام مسکن
 درآمد

 هزینه خانوارهای منزل مسکونی در کل سهم هزینه 

  ،1401آزاده و ابی زاده 

  ،1400آشوری و حبیبی 

  ،1384عزیزی 

  1396جنگی، صابری فر و 

 Rid et al., 2017 

                                                           
1 . Streimikiene 
2 . Mulliner & Malliene 
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  قابل در دسترس بودن مسکن
 استطاعت

  نمیزان مالکیت زمینوع و 

  و  خرید باقیمتتناسب درآمد
 مسکن اجاره

 تنوع در اندازه واحد مسکونی 

  نرخ قابلیت استطاعت مسکن
 ملکی در بازار رسمی

 (فشار و استرس مسکن)

 تغییر و نوسان قیمت اجاره 

 دتغییر و نوسان قیمت خری 

 زمان انتظار برای مسکن اجتماعی 

 زمان انتظار برای وام مسکن 

 و زمان اخذ مجوزهای  مند سازیهای ضابطههزینه
 قانونی

 Winston & Eastaway, 2008 

 Sirgy and Cornwell,2002 

 Afolabietal et al., 2018 
ی

 اجتماع

  تناسب نوع مسکن با فرهنگ و
 روحیات مردم

  سطح برخورداری از امکانات و
 خدمات فرهنگی

  ماندگاری سکونت در واحد
 خاطرتعلقو  مسکونی

 مستتکن و منزلتتت  تناسبشتتان
 اجتماعی

  میزان حفظ حریم شخصی
 خانوارها

 حوادث مقابل در امنیت میزان 

 پلیس مراکز به و دسترسی مختلف

 و ...

 میزان راحتی مسکن 

 امنیت تصرف 

  فرایند عرضه میزان مشارکت در
 مسکن

  در امر اداره مسکن خود مدیریتی هایفرصتتنوع 

  ساختمانسطح برخورداری از فضاهای عمومی در 

 تعداد اتاق در واحد مسکونی 

 سرانه زیربنا 

 تراکم خانوار در واحد مسکونی 

 تعداد اتاق در واحد مسکونی 

 تراکم نفر در اتاق/ ازدحام 

 تراکم نفر در واحد مسکونی 

 

  ،1400آشوری و حبیبی 

  ،1401آزاده و ابی زاده 

  ،1393رفیعیان و همکاران 

  ،1384عزیزی 

 1398و همکاران،  پور دهقان 

 1396و همکاران،  قائد رحمتی 

 Rid et al., 2017 
 Streimikiene, 2014 
 NAHA, 2008 
 Winston & Eastaway, 2008 
 Sirgy and Cornwell,2002 

ت
زیس

ی
محیط

 

 مقاومت بنا در برابر زلزله و موقعیت نسبت به خطوط گسل 

  وقوع سیل درنتیجهسیل گیری و مخاطرات  ازنظرموقعیت بنا 

 سازگاری آن با محیط طورهمینو زیبا و  هاکیفیت نمای ساختمان 

 دید به مناظر بیرون ساختمان 

 دسترسی به نور طبیعی 

 تهویه طبیعی فضای سکونت 

 بوهای آزاردهنده در ساختمان 

 وجود حشرات موذی 

  زیستمحیطاستفاده از منابع انرژی دوستدار 

 انرژی در بنا هد رفتدر مصرف انرژی و میزان  جوییصرفه 

 واحدهای مسکونی بندیعایق 

  زیستمحیطاستفاده از مصالح ساختمانی پایدار و دوستدار 

  ،1393رفیعیان و همکاران 

  ،1397کریمی بنه خلخال و همکاران 

 Rid et al., 2017 

 habitat3, 2015 

 NAHA2008 

 Winston & Eastaway, 2008 

 Sirgy and Cornwell,2002 

 Afolabietal et al., 2018 

 Bonaito et al,2015 

 

 پژوهش روش

 هایخواستگاهمتناسب با  خانوارهاکه بدان اشاره شد، مسکن و محیط مسکونی مطلوب موضوعی ذهنی بوده و برای  طورهمان

، روش ورانبهرهاز دیدگاه  هاشاخصاستخراج  منظوربهتعاریف متفاوتی داشته باشد.  تواندمیفرهنگی، نیازها و شرایط اقتصادی 

روشی برای  عنوانبهو  گراییاثباتی برآمده از تفکر هاروشاست. این روش در نقد  شدهانتخاب ایزمینهکیفی از نوع نظریه 

اصول نظری بر پارادایم  ازنظر ایزمینهکمی قابل حصول نیستند معرفی شد. نظریه  هایرویهی که با هایحوزهتولید نظریه در 

ی در تولید معرفت توجهقابلکیفی سهم  هایپژوهشماعی استوار است. که توانسته با فراهم ساختن بنیادی برای تفسیرگرای اجت

 (.317: 1392در علوم انسانی معاصر ایفا نماید )محمدپور، 
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در این  کهازآنجاییکیفی قرار دارد.  هایپژوهشماهیت در شمار  ازنظرکاربردی و  هایپژوهشنوع در شمار  ازنظراین پژوهش 

 عنوانبه)اقشار کم درآمد  بردارانبهرهبا اتکا نظر  هاشاخصاست، استخراج  موردنظر ورانبهره هایدیدگاهخاص  طوربهپژوهش 

رضایتمندی  هایشاخصبا توجه به رویکردهای دوگانه استخراج است.  قرارگرفته موردتوجه( هاگذاریسیاستهدف در  هایگروه

 هاشاخصبه استخراج ادراکی،  شناسیروانرویکرد کارشناس محور و رویکرد این پژوهش از هر دو منظر  درسکونت، 

)جدول  هاشاخصاز  ایمجموعه داخلی و خارجی، هایپژوهشاست. در رویکرد کارشناس محور بر مبنای بررسی  شدهپرداخته

 .نماید تأمینرا نیز  ادراکیدر رویکرد روانشناسی  موردنیازحساسیت نظری  حالدرعین تواندمیاست که  شدهاستخراج (1شماره 

خانوارهای کم درآمد ساکن در محالت کم برخوردار در  هایاولویتهدف اصلی در این پژوهش شناسایی نیازها، ترجیحات و 

فراهم نماید. با توجه به مسکن  انهگرایواقع هایشاخصمبنایی برای تدوین  تواندمیرابطه با مسکن و محیط مسکونی است که 

مورد شناسایی  وربهره هایگروهاز دیدگاه  هااولویتنیازها، انتظارات و  بایستمیاین هدف، بر مبنای رویکرد روانشناسی ادراکی 

ایی برای مبن هامصاحبهاست و تحلیل این  شدهانجامعمیق با ساکنان  هایمصاحبهاز  ایمجموعه، این مبنا بر قرار بگیرد.

کلی شامل نظر ساکنان  سؤالو مبتنی بر چهار  ساختاریافتهفراهم آورده است. مصاحبه عمیق با شیوه نیمه  هاشاخصاستخراج 

نسبت به مسکن و محیط مسکونی مطلوب و مورد انتظار خود  هاآننسبت به مسکن و محیط مسکونی فعلی خود و نظر 

محوری  هایمقوله. این اندشدهتعیینمحوری  هایمقولهتحلیل و  مندنظامبا شیوه کدگذاری  هامصاحبهدر ادامه  است. شدهانجام

 است. شدهارائه ورانبهره هایدیدگاهمستخرج از  هایشاخصتدقیق شده و در غالب  درنهایت

 

 موردمطالعهمحدوده 

مرکز استان خراسان شمالی انتخاب گردید و  عنوانبه 1383این شهر در سال  نمونه موردی این پژوهش شهر بجنورد است.

نیاز به مسکن نیز  بالطبعبوده و  پذیریجمعیتی در زمینه توجهقابلهمین تغییر جایگاه موجب شده تا این شهر شاهد تحوالت 

 تأمینا معضل ، شهر بجنورد باندبودهسکونت روستایی  مبدأ عمدتاً در شهر رشد داشته است. با جلب شمار باالیی از مهاجران که 

 ی برای پاسخ به این نیاز رو به رشد بوده است.هایسیاستمسکن اقشار کم درآمد مواجه بوده است و همین موضوع موجب اتخاذ 

خانوارهای کم درآمد ساکن در محالت کم برخوردار در  هایاولویتهدف اصلی در این پژوهش شناسایی نیازها، ترجیحات و 

مسکن فراهم نماید. بر مبنای  گرایانهواقع هایشاخصمبنایی برای تدوین  تواندمیرابطه با مسکن و محیط مسکونی است که 

مبنایی برای استخراج  هامصاحبهاست و تحلیل این  شدهانجامعمیق با ساکنان  هایمصاحبهاز  ایمجموعهروش پژوهش، 

کلی شامل نظر ساکنان نسبت به  سؤالو مبتنی بر چهار  ساختاریافتهفراهم آورده است. مصاحبه عمیق با شیوه نیمه  هاشاخص

 است. شدهانجامنسبت به مسکن و محیط مسکونی مطلوب و مورد انتظار خود  هاآنمسکن و محیط مسکونی فعلی خود و نظر 

از مطالعات مبانی نظری  ایمجموعهاست. در وهله اول  شدهتدوینذهنی -ادراکیبا رویکرد  هاشاخص فرایند کلی استخراج

 مندنظامبا شیوه کدگذاری  هامصاحبه. در ادامه آوردمیفراهم  هاتحلیل پیشبرداست که حساسیت نظری الزم را برای  شدهانجام

مستخرج از  هایشاخصتدقیق شده و در غالب  درنهایتمحوری  هایمقوله. این اندشدهتعیینمحوری  هایمقولهتحلیل و 

 است. شدهارائه ورانبهره هایدیدگاه

گردآوری اطالعات از  منظوربه است. شدهانتخابجامعه پژوهش  عنوانبه شهر بجنورد کم درآمد هایگروهبدین منظور 

 ایجادشدهکم درآمد شهری  هایگروهمسکن  تأمین هایبرنامه درنتیجهی که با ساکنان محالت ساختاریافتهمصاحبه عمیق نیمه 

مسکن اقشار کم درآمد  تأمین هایبرنامهاست که  شناساییقابلسه محله در شهر  طورکلیبهاست.  شدهاستفادهشهر بجنورد  در

 عنوانبهو محله احمدآباد از گلستان شهر، شهرک ولیعصر  اندعبارتاست. این سه محله که  اجراشده هاآندر مقیاسی وسیع در 

برای پیشبرد پژوهش، در هر است.  شدهانجامبا ساکنان این محالت  هامصاحبهاز  ایمجموعهو است  شدهانتخابجامعه پژوهش 

است. تمایل افراد به گفتگو و در اختیار گذاشتن زمان کافی و  شدهانجام گیرینمونهموردی از میان ساکنان  هاینمونهیک از 
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 شدهگرفتهدر نظر  هامصاحبهسال از مواردی بوده است که در انتخاب افراد برای  25همچنین قرار داشتن در گروه سنی باالی 

سعی بر این بوده است تا با ارائه  هامصاحبهدر . اشباع نظری در هر نمونه حاصل شود که پیداکردهتا زمانی ادامه  هامصاحبهاست. 

ابعاد و  ترینمهمرا متمرکز بر  هاآنهدف،  هایگروه ازنظر مسکن و محیط مسکونی موجود و مطلوبدر زمینه توصیف  سؤاالتی

تا رسیدن  مصاحبه 32 درمجموعمبتنی بر این اهداف در طی مصاحبه پرسیده شده است.  سؤاالتیمسکن نمود. لذا  هایشاخص

کدگذاری شده و برای هر  MAXQDA تحلیل کیفی افزارنرمبا استفاده از  هامصاحبهانجام و وارد محیط گردید.  به اشباع نظری

سیستماتیک  ایزمینه. در این قسمت از روش نظریه گردیدیک درخت ارزش ترسیم  صورتبه موردنظر هایشاخصفرد 

از  درنهایت. نمایدمی هدایت یافتهنظامساختارمند و  هایشیوهاست که فرایند تحلیل را به  شدهاستفادهاستراوس و کوربین 

که  هیافتدستکم درآمد  هایگروهمسکن مطلوب  هایویژگیبه یک چارچوب ارزشی از  شدهترسیمارزش  هایدرختمجموع 

 گردیده است.مسکن مطلوب ارائه  هایشاخص صورتبه

 

 
  . موقعیت محالت موردبررسی در شهر بجنورد1شکل 

 

 هایافتهبحث و 

برای توصیف شرایط فعلی و مطلوب مسکن و  هاآنبا ساکنان نشان داد که  شدهانجام هایمصاحبهنتایج حاصل از بررسی 

مسکن و  هایشاخص دودستهدر  هاویژگیتحلیل بهتر این  منظوربهدارند.  تأکیدمختلفی  هایجنبهبر مسکونی خود،  محیط

 اندداشتهدر گروه محیط مسکونی قرار  هامصاحبهاز مستخرج  هایشاخصبیشتر . اندشدهبندیدستهمحیط مسکونی  هایشاخص

شاخص زیرمجموعه کیفیت محیط  12 درمجموعاست.  داشته ایمالحظهقابله دیگر به میزان بیشتری را نسبت به گرو فراوانیو 

ده است. آورده ش 2در جدول شماره  هاآنو فراوانی  هاشاخص گذاریناماست. اطالعات مربوط به  شدهشناساییمسکونی 

مربوط به  موردتوجهبوده است. در این میان بیشترین موضوع  هاشاخصکدها مربوط به این گروه از این  درصد 75 طورکلیبه

مسکن  تأمین هایبرنامههدف  محله شامل سه موردبررسی هاینمونهدسترسی به خدمات عمومی بوده است. با توجه به اینکه 

ی توجهقابلدر زمینه دسترسی به خدمات کمبودهای  غالباًو این محالت  اندشدهمیشهر بجنورد را شامل  کم درآمد در هایگروه

 ونقلحمل. امنیت محله و دسترسی به اندقرارگرفته موردتوجه هامصاحبهموردی مهم در  عنوانبهدارند. بنابراین این موضوع 

آرامش محله و دسترسی به مراکز شهری نیز دو شاخص دیگری . اندفتهقرارگرعمومی با فراوانی نزدیک به هم در رده بعدی 

 .باشندمیمهم و با اولویت باالتر  هایشاخص راظهار داشت این موارد در شما توانمیهستند که فراوانی باالیی دارند. بنابراین 

درصد از فراوانی کدها  25 درمجموعاست که  شدهشناساییشاخص  8 درمجموعدر زمینه مسکن و کیفیت واحدهای مسکونی 

اظهار داشت تجانس فرهنگی ساکنان در  توانمی هاشاخصبا توجه به فراوانی کدهای زیرمجموعه  .انددادهرا به خود اختصاص 

. پاسخگویی به نیازهای سکونتی ساکنان و استحکام اندداشتهمسکن در رده دوم قرار  هایهزینهپرداخت  استطاعترده اول و 
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 .اندبودهبا فراوانی نسبی باالتر  هایشاخصناها نیز از دیگر ب

 
 محوری زیرمجموعه کیفیت محیط مسکونی هایمقولهفراوانی کدهای مستخرج در  .2جدول 

 

 

 محوری زیرمجموعه کیفیت مسکن هایمقولهفراوانی کدهای مستخرج در  .3جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کدهای  فراوانی) تعداد محوری هایمقوله
 (هامصاحبهمستخرج از 

 سهم )درصد(

 23% 98 دسترسی به خدمات عمومی

 %24 102 امنیت محله

 %12 53 و جابجایی ونقلحملهزینه 

 %11 46 دسترسی به مراکز شهری

 %6 25 روابط با همسایگان

 %5 22 وضوح و کارایی شبکه معابر داخلی

 %5 20 سطح بهداشت و پاکیزگی

 %4 19 نزدیکی به اقوام و خویشاوندان

 %4 17 شأن و جایگاه اجتماعی محله

 %3 14 زیبا و دلپذیر بودن محله

 %3 12 محل کار هزینه دسترسی به

 %1 6 ایمن رویپیادهامکان 

 100% 434 مجموع

کدهای  فراوانیتعداد ) محوری هایمقوله
 (هامصاحبهمستخرج از 

 سهم )درصد(

 %23 34 تجانس فرهنگی ساکنان

 %20 30 مسکن هایهزینهاستطاعت پرداخت 

 %18 26 پاسخگویی به نیازهای سکونتی ساکنان

 %14 21 استحکام و ایمنی واحدهای مسکونی

 %8 12 کیفیت معماری داخلی

 %6 9 امنیت واحدهای مسکونی

 %5 8 تهویه و نورگیری

 %5 7 وضعیت نما

 100% 147 مجموع
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چهارگانه مستخرج از ادبیات نظری هایمؤلفهذیل  هاشاخص بندیطبقه .4جدول   

سهم  تعداد هاشاخص کیفیت سکونت هایجنبه هامؤلفه
 )درصد(

 فراوانی تجمعی

 کالبدی

 کیفیت محیط مسکونی

 %17 98 دسترسی به خدمات عمومی

29% 

36% 

 %8 46 دسترسی به مراکز شهری

 %4 22 وضوح و کارایی شبکه معابر داخلی

 کیفیت واحد مسکونی

 %4 21 استحکام و ایمنی واحدهای مسکونی

 %2 12 کیفیت معماری داخلی 7%

 %1 7 وضعیت نما

 اجتماعی

 کیفیت محیط مسکونی

 %18 102 امنیت و آرامش محله

29% 

41% 

 %4 25 روابط با همسایگان

 %3 19 نزدیکی به اقوام و خویشاوندان

 %3 17 جایگاه اجتماعی محلهشأن و 

 %1 6 ایمن رویپیادهامکان 

 کیفیت واحد مسکونی

 %4 26 پاسخگویی به نیازهای سکونتی ساکنان

 %2 9 امنیت واحدهای مسکونی 12%

 %6 34 تجانس فرهنگی ساکنان

 اقتصادی
 کیفیت محیط مسکونی

 %9 53 و جابجایی ونقلحملهزینه 
11% 

 %2 12 هزینه دسترسی به محل کار 16%

 %5 %5 30 مسکن هایهزینهاستطاعت پرداخت  کیفیت واحد مسکونی

 محیطیزیست
 کیفیت محیط مسکونی

 %2 14 زیبا و دلپذیر بودن محله
6% 

 %3 20 سطح بهداشت و پاکیزگی 7%

 %1 %1 8 تهویه و نورگیری کیفیت واحد مسکونی

 %100 %100 %100 581 مجموع

 

 گیرینتیجه

نگر و کمی گرایانه در ارزیابی کیفیت مسکن  بعدیتک هایدیدگاهمرور ادبیات نظری گویای وفاق نظر در لزوم کنار گذاشتن 

 وجودبااینذهنی در این زمینه مشاهده نمود.  هایشاخص طورهمینکیفی و  هایجنبهدر توجه به  توانمی آن رااست که نمود 

ی که با اتکا به هایپژوهش. شودمیهمچنان رویکرد کارشناس محور در ارزیابی کیفیت مسکن رویکرد غالب محسوب 

متفاوتی  هایشاخصبه  تواندمی هاآنکه اتکا به دیدگاه ساکنان و تجربه زیسته  انددادهنشان  اندشدهانجامرویکردهای ذهنی 

 هایدیدگاه(. این فاصله میان 1401آزاده و ابی زاده،  -1396ابری فر و جنگی، ص، 1398و همکاران،  پور دهقانمنجر شود )

مبدل شده است و  برانگیزبحثبرآمده از تجربه زیست ساکنان در ادبیات جهانی نیز به موضوعی  هایشاخصکارشناس محور و 

 .Baker & Lester, 2017-Hussey & Malczewski, 2018)) انددادهتذکر  هادیدگاهمحققانی نسبت به شکاف میان این 

مختلف منجر  هایجنبهدر  هاشاخصاز  ایگستردهمبتنی بر رویکردهای کارشناس محور به دامنه  هایپژوهش کهدرحالی

که از  شوندمیمنجر  هاشاخصاز  ایشدهذهنی به مجموعه مختصر و گزیده -مبتنی بر رویکرد ادراکی هایپژوهش، شوندمی

 .اندبودهان در ارزیابی مطلوبیت و کیفیت مسکن واجد بیشترین اهمیت دیدگاه ساکن

کالبدی،  هایشاخصارزیابی کیفیت سکونت در چهار دسته شامل  هایشاخصبا توجه به بررسی ادبیات نظری پژوهش، 

 هایشاخص(، 1)جدول شماره  هاشاخص بندیجمع. با ارجاع به جدول اندشدهشناسایی محیطیزیستاقتصادی، اجتماعی و 

 شدهارائه 4در جدول شماره  بندیطبقه. نتایج حاصل از این اندشدهبندیطبقهدر این چهار دسته  هامصاحبهمستخرج از تحلیل 

فراوانی تجمعی در رده  ازنظراجتماعی  هایشاخصمشاهده نمود،  توانمی 4در جدول شماره  شدهارائهاست. با توجه به نتایج 

 هایشاخص. اندقرارگرفته از مجموع کدها درصد 35کالبدی با سهم  هایشاخصول قرار دارند. در رده بعدی و با اختالف کمی، ا
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شاخص،  8. در زمینه اجتماعی اندقرارگرفته محیطیزیست هایشاخصنیز  درنهایتی در رده سوم و توجهقابل بافاصلهاقتصادی 

 .اندشدهشناساییشاخص  3نیز  محیطیزیستشاخص و زمینه  3 ه اقتصادیشاخص، در زمین 6در زمینه کالبدی 

و با  ورانبهرهاز دیدگاه  هاشاخصرویکرد منتخب در این پژوهش، استخراج  عنوانبه ذهنی-با توجه به انتخاب رویکرد ادراکی

ارزیابی کیفیت  هایشاخصاست. الزم به ذکر است که مرور مبانی نظری در خصوص  شدهانجام هامصاحبهاتکا به تحلیل کیفی 

 مورداستفاده ورانبهرهبرای تحلیل کیفی دیدگاه  موردنیازحساسیت نظری  تأمینمنبعی ارزشمند جهت  عنوانبهسکونت 

واحد کلی  دودستهکه در است  شدهشناسایی شاخص 20 درمجموعصورت گرفته  هایبررسیاست. با توجه به  قرارگرفته

بیشتر  شوندگانمصاحبهنتایج حاصل از گفتگوها نشان داد که دغدغه  بندیجمع. است شدهبندیطبقهو محیط مسکونی  مسکونی

قرار  موردتوجهرا  تریمتنوعدر خصوص محیط مسکونی بوده است و برای گفتگو در این مورد اشتیاق بیشتری داشته و موارد 

در زمینه . اندشده دهیسازمانشاخص  12که در غالب  کدها مرتبط با محیط مسکونی بوده است درصد 75 کهنحویبه اندداده

این یافته پژوهش با . انددادهکدها را به خود اختصاص  درصد 25 درمجموعکه  است شدهشناساییشاخص  8کیفیت مسکن تعداد 

با  هاشاخصاز  ایگستردهدامنه  غالباً هاپژوهشمحور تفاوت دارد. در این  ی با رویکرد کارشناسهایپژوهشنتایج برآمده از 

تحلیل دیدگاه ساکنان در این پژوهش نشان داد که  کهدرحالیاست  شدهاستخراجمعطوف به مسکن  هایشاخصاولویت 

 در تبیین سطح رضایتمندی داشته است. تریبرجستهمعطوف به محیط مسکونی نقش  هایشاخص

 هایشاخصشامل مسکن به لحاظ محتوایی به چهار دسته  هایشاخصبا بررسی ادبیات نظری این نتیجه حاصل شد که 

نیمه ساختاریافته نیز  هایمصاحبه. نتایج حاصل از تحلیل باشندمی بندیطبقهقابل محیطیزیستکالبدی، اجتماعی، اقتصادی و 

قرار داشتن  دهندهنشان هادستهبررسی فراوانی کدها به تفکیک این  بوده است. این چهار جنبه تمامیبه ورانبهرهتوجه  مؤید

رضایتمندی  تأمیندر  تریمهمابعاد اجتماعی نقش  اظهار داشت که توانمیاجتماعی در رده اول است. بنابراین  هایجنبه

 ترینمهمکدها را به خود اختصاص داده است. در زمینه اجتماعی هم  درصد 41 کهطوریبهسکونتی اقشار کم درآمد دارند 

اهمیت  دهندهنشانمردم شاخص امنیت و آرامش محیط مسکونی و تجانس فرهنگی ساکنان بوده است که  ازنظر هاشاخص

فراوانی  درصد 35ا کالبدی ب هایشاخصدر رده بعدی . باشدمیمسکن این اقشار  تأمین هایبرنامهتوجه به این موضوعات در 

که فاصله  است ساکنان موردنیازخدماتی  هایکاربریمربوط به دسترسی به  ردمو ترینمهمکه در این میان  اندقرارگرفته

 دارد. هاشاخصی با دیگر توجهقابل

دولت در این  آفرینینقش ،خود در بازار رسمی زمین و مسکن موردنیازمسکن  تأمینبا توجه به ناتوانی اقشار کم درآمد برای 

 هایمؤلفهدر این زمینه محدود بوده و از سوی دیگر  آفرینینقشکه منابع دولت برای  حالی استزمینه ضروری است. این در 

برای استفاده بهینه از منابع و  ریزیبرنامهرضایتمندی ساکنان دخیل هستند؛ بنابراین  تأمینو  هابرنامهمتنوعی در موفقیت این 

معمول به رویکرد  هایرویهمسکن عالوه بر  هایبرنامهبهتر است تا در  روازاین. یابدمیاهمیت  هانیازمندی گرایانهواقعخت شنا

تا  کندمیپرداخت. شناسایی این موارد کمک  برداربهره هایگروهمورد انتظار  هایاولویتذهنی نیز برای شناخت نیازها و -ادراکی

سطح باالتری از رضایتمندی، استفاده  تأمینو از این طریق عالوه بر  شدههدایت هااولویت ترینمهممت به س هاگذاریسرمایه

 رفتن منابع اجتناب شود. رو از هد شدهانجامهدفمندی از منابع محدود نیز 

 

 منابع

های موردی: مجتمع مطالعه)اجرایی در ارتقای مطلوبیت مساکن جدید شهری  هایاولویت(. 1401) .آزاده، سیدرضا و ابی زاده، سامان (1

 .275-250،(67) 20فصلنامه جغرافیا و توسعه،  .(مسکونی شهر رشت

جغرافیا و . انکمی و کیفی مسکن شهری در ایر هایشاخصرزیابی ا(. 1400میالد. ) ،دوستوندی و کیومرث ،حبیبی ؛کسری ،آشوری (2

 .257-225 ،(1) 8، توسعه فضای شهری
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مسکن  ریزیبرنامه تأثیرگذار در و کیفیکمی  هایشاخص لیتحل (.1394)محمود زاده محمود.  و وارثی حمیدرضا ؛ملیحه ،یزدیا (3

 133-154، (37) 15 ،تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی .کشور هایاستان

سنجش و تحلیل قواعد نظری مسکن مطلوب با تکیه بر  .(1398)مختاباد امرئی، سید مصطفی.  و شاهچراغی، آزاده ؛، حافظهپوردهقان (4
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